Gratis MultiSelect app van General nu downloadbaar
Het Japanse warmtepompmerk GENERAL lanceerde
de laatste tijd al heel wat nieuwigheden. Zo pakte
invoerder Thercon vorig jaar al uit met de Multi8,
De Multi 8 combineert tot 8 AircoHeater binnenunits
met slechts één buitenunit, en verwarmt of koelt zo
moeiteloos een eengezinswoning of bedrijfskantoor.
De Multi8 komt met opvallend sterke prestaties voor de
dag bij deellast (COP verwarmen van 4,98 bij 50%
deellast en EER koelen van 4,75 bij 50% deellast). Bij 10°C levert de Multi8 nog 11,8kW
verwarmingsvermogen.
Binnen een totaal aansluitbaar vermogen van 80% tot 150% bieden de GENERAL multi
split systemen meer dan 150 combinatiemogelijkheden.
Het is dan ook vaak een omslachtige klus voor installateurs om een goede buitenunitbinnenunit configuratie te maken. Daarom komt GENERAL met een slimme oplossing op de
proppen, de MutliSelect app.
Met deze app kan de installateur snel en eenvoudig binnenunits selecteren en combineren.
De MultiSelector toont meteen of de buitenunitselectie binnen het maximum koel- en
verwarmingsvermogen van de gekozen
buitenunit valt. Men kan quasi
spelenderwijs de selectie aanpassen,
zowel van de buitenunit als de
verschillende binnenunits.
Per e-mail ontvangt de gebruiker een
overzichtelijk
configuratie rapport waarmee hij verder
aan de slag kan.
U kan de app gratis downloaden in de
Apple App Store en de Android Play
Store, of gebruik maken van de pcversie op www.generalbenelux.com.

Over General
In ruim 110 landen klinkt de naam als een klok, vooral bij vakmensen en installateurs.
General is niet voor niets de grootste Japanse producent van airco’s in Europa. Maar
General is vooral koploper op het vlak van warmtepompen. De sleutel tot dit succes?
Grondig onderzoek en ontwikkeling door 4800 werknemers met de Japanse zin voor
perfectie. Onafgebroken investeringen in mensen en voorzieningen zijn het middel, een
ultiem comfort het doel. Een zo laag mogelijk verbruik van fossiele energie de missie.
General bouwt over de hele wereld een exclusief verdelernetwerk uit. In de Benelux
commercialiseert Thercon het General productgamma via meer dan 500 speciaal opgeleide
installateurs, stuk voor stuk gedreven professionals.
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